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Article 4. Zona lliure.

Els moviments de sortida o dins de la zona esmentada 
d’animals d’espècies sensibles, tant per a vida com per a 
sacrifici, no estan sotmesos a cap condició específica amb 
motiu de la llengua blava.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, els ani-
mals d’espècies sensibles destinats a intercanvis intraco-
munitaris o moviments amb països tercers, des d’explota-
cions ubicades a les comarques veterinàries de les 
províncies de Toledo i Ciudad Real, o a les comarques 
veterinàries o províncies de la Comunitat Autònoma d’An-
dalusia, no pertanyents en els dos casos a la zona de res-
tricció restringida, així com des d’explotacions ubicades a 
la província d’Albacete o a les comarques veterinàries 
d’Arenas de San Pedro, Candeleda i Sotillo de la Adrada 
de la província d’Àvila, han de ser analitzats per detectar la 
presència de la llengua blava, mitjançant la tècnica de 
diagnòstic ELISA, en els 10 dies previs al moviment, amb 
resultat negatiu.

Article 5. Animals de les espècies equines.

Per als moviments d’animals de les espècies equines, 
amb origen o destinació en explotacions de la zona res-
tringida, s’han de complir les condicions següents:

a) Els animals objecte de moviment han d’haver 
estat desinsectats amb l’antelació necessària. Així mateix, 
els vehicles de transport han de ser desinsectats abans de 
la càrrega.

b) La càrrega i el transport dels animals s’ha de fer 
fora de les hores de màxima activitat del vector.

Article 6. Règim sancionador.

En cas d’incompliment del que disposa la present 
Ordre és aplicable el règim d’infraccions i sancions que 
preveu la Llei 8/2003, de 24 d’abril, de sanitat animal, 
sense perjudici de les possibles responsabilitats civils, 
penals o d’un altre ordre que es puguin donar.

Disposició derogatòria. Derogació normativa.

Queden derogades totes les normes del mateix rang o 
inferior que s’oposin al que disposa aquesta Ordre, i, 
especialment, l’Ordre APA/3851/2004, de 24 de novembre, 
per la qual s’estableixen mesures específiques de protec-
ció contra la llengua blava.

Disposició final primera. Habilitació normativa i títol 
competencial.

La present Ordre es dicta d’acord amb el que preveu 
l’article 149.1.16a de la Constitució, pel qual s’atribueix a 
l’Estat la competència exclusiva en matèria de bases i 
coordinació general de la sanitat, excepte la regulació 
relativa als moviments amb països tercers, que es dicta 
d’acord amb el que preveu l’article 149.1.16a, primer incís, 
de la Constitució, pel qual s’atribueix a l’Estat la compe-
tència exclusiva en matèria de sanitat exterior.

Disposició final segona. Vigència de les mesures.

Les mesures que disposa la present Ordre queden 
sense efecte a partir del 31 de gener de 2005.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Ordre entra en vigor el mateix dia de la 
publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 14 de desembre de 2004.

ESPINOSA MANGANA 

MINISTERI DE TREBALL 
I AFERS SOCIALS

 21138 ORDRE TAS/4117/2004, de 2 de desembre, per 
la qual es dicten normes per a l’aplicació del 
que disposa l’article 7 del Reial decret llei 
6/2004, de 17 de setembre, pel qual s’adopten 
mesures urgents per reparar els danys causats 
pels incendis i les inundacions esdevinguts a 
les comunitats autònomes d’Aragó, Catalunya, 
Andalusia, La Rioja, Comunitat Foral de 
Navarra i Comunitat Valenciana. («BOE» 302, 
de 16-12-2004.)

El Reial decret llei 6/2004, de 17 de setembre, pel qual 
s’adopten mesures urgents per reparar els danys causats 
pels incendis i les inundacions esdevinguts a les comuni-
tats autònomes d’Aragó, Catalunya, Andalusia, La Rioja, 
Comunitat Foral de Navarra i Comunitat Valenciana, esta-
bleix a l’article 7, entre altres mesures, exempcions i 
moratòries en el pagament de les quotes a la Seguretat 
Social en els termes que aquest assenyala.

Al seu torn, la disposició final primera de l’esmentat 
Reial decret llei faculta els diferents titulars dels departa-
ments ministerials, en l’àmbit de les seves competències, 
per dictar les disposicions necessàries i establir els termi-
nis per a l’execució del que estableix el dit Reial decret llei.

Per tant, i a fi d’assegurar l’aplicació efectiva d’aque-
lles exempcions i moratòries en les quotes que preveu 
l’article 7 de l’esmentat Reial decret llei, així com per uni-
ficar criteris en la seva posada en pràctica, es fa necessari 
dictar la disposició oportuna.

En virtut d’això, he tingut per bé disposar:

Article 1. Exempció en el pagament de quotes empresa-
rials a la Seguretat Social en casos d’expedients de 
regulació d’ocupació.

1. Als efectes de l’exempció en el pagament de les 
quotes empresarials, que ha de concedir la Tresoreria 
General de la Seguretat Social i que preveu l’apartat 1 de 
l’article 7 del Reial decret llei 6/2004, de 17 de setembre, 
pel qual s’adopten mesures urgents per reparar els danys 
causats pels incendis i les inundacions esdevinguts a les 
comunitats autònomes d’Aragó, Catalunya, Andalusia, La 
Rioja, Comunitat Foral de Navarra i Comunitat Valenciana, 
són aplicables les normes següents:

a) Les sol·licituds d’exempció en el pagament de 
quotes s’han de presentar o bé davant l’autoritat laboral 
davant la qual se segueix l’expedient de regulació d’ocu-
pació o bé a les direccions provincials de la Tresoreria 
General de la Seguretat Social o a les seves administraci-
ons o, si s’escau, a la Delegació o Subdelegació del 
Govern, a les províncies de les comunitats autònomes 
afectades, o a qualsevol altre lloc dels que preveu l’article 
38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurí-
dic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú, per tal de remetre-les a l’òrgan com-
petent per concedir o denegar l’exempció d’acord amb 
l’apartat c) següent.

No obstant el que indica el paràgraf anterior, els 
empresaris que tinguin autoritzada la gestió centralitzada 
de determinats tràmits relacionats amb la cotització i la 
recaptació han de formalitzar les seves sol·licituds 
d’exempció en el pagament de quotes, en tot cas, davant 
la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Segu-
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retat Social o administracions de la mateixa província en 
què estigui autoritzada la dita gestió centralitzada.

A les sol·licituds d’exempció en el pagament de quotes 
s’hi ha d’adjuntar, si s’ha dictat, la resolució de l’autoritat 
laboral dictada en l’expedient de regulació d’ocupació per la 
qual acorda la suspensió del contracte de treball o la reduc-
ció temporal de la jornada de treball com a conseqüència de 
la situació de força major a què es refereix l’article 7 de l’es-
mentat Reial decret llei. Si l’expedient de regulació d’ocupa-
ció no s’ha resolt en el moment de presentar la sol·licitud, 
s’ha d’aportar la resolució esmentada dins els quinze dies 
següents a la data en què aquesta es dicti.

b) El termini de presentació de les sol·licituds 
d’exempció de quotes és el dels tres mesos següents al 
de la publicació de la present Ordre en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

c) La concessió o la denegació de l’exempció l’ha 
d’acordar el director provincial de la Tresoreria General de 
la Seguretat Social o, si s’escau, el director de l’adminis-
tració de la Seguretat Social corresponent, d’acord amb la 
distribució de competències que s’hagi establert a 
l’efecte.

d) L’exempció comprèn tant les quotes de la Segure-
tat Social, incloses les aportacions empresarials i les dels 
seus treballadors, per contingències comunes i professio-
nals, com les corresponents als conceptes de recaptació 
conjunta mentre duri el període de suspensió del con-
tracte de treball o la reducció temporal de la jornada de 
treball, i el període esmentat es considera cotitzat efecti-
vament a tots els efectes.

L’exempció, en cas de suspensió del contracte de tre-
ball, és del 100 per 100 i, per al supòsit de reducció tem-
poral de la jornada de treball, aquesta exempció és pro-
porcional a la reducció esmentada.

e) En aquestes exempcions és aplicable el que dis-
posa l’article 2.1.a), últim paràgraf, i c) d’aquesta Ordre, 
sobre la presentació de documents de cotització.

2. Les quotes exemptes que ja hagin estat ingressa-
des, inclosos, si s’escau, els recàrrecs i les costes que 
s’hagin satisfet, s’han de retornar amb la petició prèvia 
dels interessats acompanyada dels documents acredita-
tius del seu pagament, en els termes i amb els efectes 
fixats a l’apartat 2 de l’article següent.

Article 2. Moratòria en el pagament de quotes de la 
Seguretat Social.

1. Als efectes de la moratòria d’un any sense interès 
en el pagament de les quotes de la Seguretat Social per 
totes les contingències, com també pels conceptes de 
recaptació conjunta amb aquelles, corresponents als 
mesos de desembre de 2003, gener i febrer de 2004 per a 
les inundacions produïdes en el mes de març de 2004, als 
mesos de juny, juliol i agost de 2004 per a les inundacions 
produïdes en la primera quinzena de setembre de 2004, 
als mesos d’abril, maig i juny de 2004 per als incendis 
produïts el mes de juliol de 2004, i als mesos de maig, 
juny i juliol de 2004 per als incendis produïts el mes 
d’agost de 2004, i reconeguda tant a les empreses res-
pecte de la totalitat de les aportacions a càrrec seu com 
als treballadors per compte propi inclosos en qualsevol 
dels règims del sistema de la Seguretat Social, d’acord 
amb l’article 7.2 de l’esmentat Reial decret llei 6/2004, de 
17 de setembre, són aplicables les normes següents:

a) Als efectes de la presentació de les sol·licituds de 
moratòria és aplicable el que disposa l’apartat 1 de l’arti-
cle anterior.

L’acreditació dels danys soferts s’ha de fer mitjançant 
la documentació expedida a l’efecte pel respectiu ajunta-
ment o pel delegat o subdelegat del Govern, a les provín-
cies de les comunitats autònomes afectades, acreditativa 
dels danys i de la ubicació de les empreses o explotacions 

afectades o, si s’escau, mitjançant una resolució favorable en 
expedient de regulació d’ocupació o mitjançant una resolució 
o comunicació del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
en què consti la condició de beneficiari de les indemnitzacions 
atorgades per aquest en relació amb els danys produïts per les 
inundacions i incendis que van afectar les comunitats autòno-
mes indicades a l’article 1 del Reial decret llei 6/2004, de 17 de 
setembre.

En el cas d’empreses, la certificació té caràcter individualit-
zat per a cadascuna.

Així mateix, juntament amb les sol·licituds de la moratòria 
s’han de presentar, si no s’ha fet abans, els documents de cotit-
zació corresponents als mesos objecte de la moratòria, com 
també els relatius als mesos posteriors el termini de presenta-
ció dels quals hagi vençut, encara que no s’ingressin les quo-
tes respectives, si s’escau.

b) La concessió o la denegació de la moratòria l’ha 
d’acordar el director provincial de la Tresoreria General de la 
Seguretat Social o, si s’escau, el director de l’administració 
corresponent, d’acord amb la distribució de competències 
establerta per a la concessió d’ajornaments.

El termini d’un any de les moratòries concedides es com-
puta a partir de l’últim dia del mes de maig de 2004 per a les 
moratòries corresponents a les inundacions produïdes el mes 
de març de 2004; a partir de l’últim dia del mes de novembre 
de 2004 per a les moratòries corresponents a les inundacions 
produïdes en la primera quinzena del mes de setembre de 
2004; a partir de l’últim dia del mes de setembre de 2004 per a 
les moratòries corresponents als incendis produïts durant el 
mes de juliol de 2004, i a partir de l’últim dia del mes d’octubre 
de 2004 per a les moratòries corresponents als incendis produ-
ïts durant el mes d’agost de 2004.

c) Els sol·licitants als quals se’ls hagi concedit la moratò-
ria estan obligats, no obstant aquesta, a presentar els docu-
ments de cotització corresponents a períodes posteriors a la 
concessió esmentada, en la mateixa forma i terminis establerts 
amb caràcter general, encara que no ingressin les quotes. Si 
no, la moratòria queda sense efecte des de la data en què es 
van haver de presentar aquests documents.

2. Les sol·licituds de devolució de les quotes ja ingressa-
des i que siguin objecte de moratòria, inclosos, si s’escau, els 
recàrrecs i les costes que s’hagin satisfet, es poden presentar 
junt amb la sol·licitud de concessió de la moratòria i, en tot cas, 
dins el termini que estableix l’apartat 1.b) de l’article anterior, i 
a aquest efecte s’hi han d’adjuntar els documents acreditatius 
del seu pagament.

Si el que tingui dret a la devolució és deutor de la Seguretat 
Social per quotes corresponents a altres períodes, el crèdit per 
la devolució s’ha d’aplicar al pagament de deutes pendents 
amb aquesta en la forma que legalment escaigui, sense perju-
dici del dret d’aquell a sol·licitar l’ajornament de totes les quo-
tes pendents que, d’aquesta manera, no siguin compensades, 
en els termes del Reglament general de recaptació de la Segu-
retat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d’11 de juny.

Disposició addicional.

En les referències fetes als treballadors en la present Ordre 
també s’entenen inclosos els socis treballadors de les coope-
ratives enquadrats en qualsevol dels règims del sistema de 
Seguretat Social.

Disposició final.

La present Ordre entra en vigor el dia de la publicació en el 
«Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 2 de desembre de 2004.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Excm. Sr. Secretari d’Estat de la Seguretat Social. 


